Stichting Promise
Een jaar later
Dag allemaal, dit is de
tweede nieuwsbrief van de
stichting Promise.
We kijken met voldoening
terug op het afgelopen jaar.
De reis naar de Filippijnen
in maart van dit jaar zullen
we niet gauw vergeten.
Ivonne en ik gingen op eigen kosten drie weken naar
Luzon, het grootste noordelijke eiland.

We wisten dat Mayfour zou
slagen als lerares muziek
en lichamelijke opvoeding.
Het was heel moeilijk om te
achterhalen wanneer precies de diploma-uitreiking
zou zijn. Maar we moesten
onze reis tijdig boeken, dus
gokten we op de maand
Maart.
Wat ons verblijf daar betrof, regelden we hier al

veel. Dankzij de missiezusters van Steyl werd ons verblijf voor een groot deel al
vanuit Nederland geregeld.
We mochten logeren in het
provinciehuis van de zusters
in de vroegere hoofdstad
Quezon City en in hun retraitehuis in Baguio. Niet
alleen de reis er naar toe
verliep perfect, maar ook het
vele reizen op de Filippijnen.

Historie
 1978 Corazon Yadno wordt

eerste Foster Parents-kind
van Jos Segers

 1982 Als Corazon door een

ongeluk om het leven komt
wordt zusje Judith het nieuwe FP-kind;
gaat Jos privé verder de familie ondersteunen en betaalt
haar studie verpleegkunde;

 1990 Jos en Toos bezoeken
de familie Yadno voor de
eerste keer samen;

de tweede keer op bezoek bij
de Yadno’s;

Vanaf de oprichting van
Stichting Promise hebben
we de grote familie Yadno,
het levenswerk van Jos Segers, op alle mogelijke manieren kunnen helpen.
We konden nu met eigen
ogen zien dat de renovatie
van het woonhuis grotendeels voltooid was. Wat eerder een deel was van de varkensstal was nu een mooi
huis geworden. Het gebruikte hout rook nog nieuw toen
we arriveerden. Er was duidelijk met man en macht
gewerkt om het onderkomen in orde te krijgen.
Een zaak ontbrak nog: goede sanitaire voorzieningen!
Dit zal zeker een van onze
speerpunten worden de komende tijd. Natuurlijk hebben we ook goed rondgekeken wie de komende tijd een
studie mag volgen.

 1988 als Judith 18jaar wordt

 2000 Jos en Toos gaan voor
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Op het erf van de familie met Mama en enkele kleinkinderen
Van links naar rechts zien we op de achterste rij: Toos,Magdalena,
Anette, Mayfour, Michelle, Ivonne, April en Janet
Voorste rij: Tristan, Ann-Rose, Henrod, Mama en Angelica

 2002 Jos belooft de studie

van jongste dochter Mayfour
te betalen;

We kwamen, samen met
mama/oma Yadno tot dezelfde conclusie: Michelle,
de oudste dochter van de
jonge weduwe Janet mag
verder gaan studeren, wanneer ze in het voorjaar van
2008 geslaagd zal zijn voor
de High School.

 2004 na het plotselinge

overlijden van Jos Segers
besluit Toos deze belofte
voort te zetten;
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 2005 Stichting Promise
wordt opgericht;

ken de familie Yadno;

 2007 Mayfour behaalt haar
diploma;

 2008 Michelle, de oudste

dochter van Janet, zal
door Promise ondersteund
worden.

De tuin van het retraitehuis in
Baguio waar we mogen logeren
is heel erg mooi en uitgestrekt.
We ontmoeten er een grote
groep middelbare scholieren die
een stille retraite houden, ze
mogen geen woord tegen ons
zeggen.

Doelstelling van de stichting:

Het bevorderen van
studiemogelijkheden voor
kinderen woonachtig op
de Filippijnen.
(Notaris Moonen, Blerick)
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Toos en Ivonne bij de ‘blauwe’ zusters
Toos en Ivonne vertrokken op 10
maart voor een reis van drie weken
naar de Filippijnen. We hadden
voor ons vertrek al geregeld dat we
konden overnachten bij de blauwe
zusters (Holy Spirit) van Steyl. We
werden opgehaald van het vliegveld en de eerste ontmoeting met
de zusters was allerhartelijkst.
Door een tachtigtal zusters uit alle
delen van de wereld werden we
welkom geheten. Op een groot
bord stond “Welkom Ivonne en
Catharina”. De zusters waren natuurlijk enorm geïnteresseerd in
het doel van onze reis. Voor de zusters is het dorpje Steyl een hele
bekende naam, het is de plaats van
hun Moederhuis en op de wereldkaart die in elk huis hangt is Steyl
het middelpunt van de wereld. Wel
moesten we even uitleggen dat
Steyl, aan de andere kant van de
wereld, niet in Duitsland ligt en dat
Nederland geen provincie is van
Duitsland! Leuke bijkomstigheid
was dat we samen het ‘Steyler
volkslied’ hebben gezongen. Dat
ging ons samen goed af.

Toos en Ivonne met twee zusters in de refter in Quezon City

Steyler Volkslied
Steyl dat is het sjoênste plaêtske
dat men zich dinke kan
en waè d’r oeit gewaest is
daè reupt en daè sjtuut d’r van
Hoera waat biste fijn al bisse nog zo lollig klein
Alle minse die winse nog eine kier op Steyl te zien
Probere, te amuseren, hoera, hoera

We ontmoeten Mayfour
Mama, zuster Emma en Mayfour

De volgende dag trokken we verder naar het noorden, zo’n zes uur
met de bus naar de stad Baguio.
Daar mochten we logeren in het
prachtige retraitehuis van de zusters. Op donderdag 15 maart hadden we onze eerste afspraak met
de familie Yadno. Om klokslag 9.00
uur in de morgen werd er aangebeld bij het klooster. En daar stonden ze, natuurlijk wat verlegen,
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Mamma Yadno en Mayfour met een
vriendin, allemaal klein van stuk.
Maar het ijs was spoedig gebroken, toen ze door de zusters werden getrakteerd op een lekkere
boterham en koffie. We merkten al
meteen dat zusters hier een voorname plaats innemen. Later namen
Mama en Mayfour ons mee voor
een tour door de stad. We bezich-

tigden de universiteit van Mayfour,
reden een stukje in een Jeepney
en wij trakteerden hen op een
lunch bij het McDonalds restaurant
van de Universiteit. Hier gaven we
Mayfour het cadeau dat ze van ons
kreeg voor haar slagen: een digitale fotocamera. Ze was er heel erg
blij mee!
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Op bezoek bij de familie Yadno
Die middag brachten we ons eerste
bezoek aan het huis van de familie
Yadno. Toos kon zien dat er heel erg
veel verbeterd was. Ivonne filmde de
weg naar het huis; via een paadje
over het erf van de buren door een
schuur van weer andere buren, achter een gebouw door en dan over een
rij stapstenen naar het erf van de
familie. Trots werden de bouwactiviteiten getoond. Ze lieten de eerste
tekening zien die Jos in 2000 voor ze
had geschetst; het was precies geworden wat ze zich hadden gewenst.

De waskeuken
In de waskeuken, een afdak naast
het huis, bewonderden we de grote
trots van de familie: de wasmachine!
Een mooie Lavamat met was- en
centrifugegedeelte van dochter Janet.

Een eerste glimp van het nieuwe huis

Ze woonde met haar man en vijf
dochters op het eiland Bohol, enkele
duizenden kilometers zuidwaarts. Ze
had voor dit apparaat gespaard toen
ze als kindermeisje in Hongkong
werkte. Nadat haar man overleed
wilde de schoonfamilie niet meer
voor de vijf kinderen zorgen. Dus
Janet verhuisde terug naar mama.
Maar de wasmachine moest mee.
Vanwege de grote afstand werd de
tocht per vliegtuig afgelegd.
Nu was het probleem: hoe krijg je
een wasmachine mee het vliegtuig
in? Janet wist hierop wel raad. Per
ticket mag ieder 40 kilo bagage meenemen, dus zes personen zouden
vast wel 1 wasmachine mee mogen
nemen. Janet vertelde met lachend
gezicht dat ze alleen datgene mee
konden nemen dat in de trommel
van de wasmachine paste. Dus ieder
nam maar een paar kledingstukken
mee. Vanuit het vliegtuig werd de
wasmachine achter in de bus geladen
voor diezelfde reis die wij zelf ook
maakten van Manilla naar Baguio.
En tot slot met de Jeepney naar het
huis van mama. Het had veel moeite
gekost maar nu had de hele familie
er plezier van.

Onder het afdak, de waskeuken, staat de trots van de familie. De wasmachine!

Cadeautjes
We werden als eregasten in het midden van
het huis neergezet en kregen thee en koffie en
heerlijke rijpe mango’s voorgezet.
Toen alle kinderen thuis waren uit school begon Toos met het uitdelen van kleine cadeautjes voor iedereen. Het leek wel sinterklaas,
met glunderende gezichten werden potloden,
pennen, armbandjes en andere kleinoden uitgepakt. We hebben nog nooit zoveel blije gezichten gezien. De zusters in Steyl hadden
Toos voor ieder een rozenkrans of een medaille van Arnoldus Jansen (de stichter van de
congregatie) meegegeven. Ook deze werden in
grote dank aanvaard.

De cadeautjes komen uit de tas….
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Het grote feest was gepland voor de zaterdag. Alle kinderen waren dan vrij van
school. We hadden al begrepen dat de
grote en de kleine jeugd liedjes en dansjes ingestudeerd hadden. Toen we arriveerden had mamma gezorgd voor een
grote taart en ijsjes voor iedereen.
We werden op speciale stoelen midden in
de kamer gezet en met Janet spelend op
de gitaar en Mayfour met de drum werd
er gezongen en gedanst dat het een lieve
lust was. Het grote bed van mamma deed
dienst als toneeldecor.

De feestmiddag
Toen zette Janet plotseling het lievelingslied in van uncle Joe (Jos), Happy
days are here again. Iedereen moest een
traantje wegpikken.
En… wanneer zingen jullie nu een liedje,
was de vraag aan ons. Ja, daar hadden
we nog niet aan gedacht. De map met
Nederlandse liedjes die Toos had gemaakt voor Mayfour kwam daarbij goed
van pas. En daar gingen we met Daar
was laatst een meisje loos… Natuurlijk
werd er uitleg bij gegeven.

De kinderen hebben van alles ingestudeerd

De liedjes leken niet op Filippijnse liedjes vond men. Maar ze vonden het prachtig en hebben genoten.
De feestmiddag werd zelfs afgesloten
met een Spaans kerstlied, waar de hele
familie bij danste, Feliz Navidad. Zelfs
mamma danste vrolijk mee!
Toen deze gezellige middag voorbij was,
gingen we in een opperbeste stemming
terug naar “ons” klooster.

Janet begeleidt alle liedjes met de gitaar

De ‘blauwe zusters’ zijn onderwijs zusters. In Quezon
City hebben ze verschillende scholen. Juffrouw Toos
heeft direct contact met de meisjes, die net als overal op
de Filippijnen, in uniform zijn.

De handgemaakte Kerstkaart die Jos Seegers
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Mayfour zet Tyron op de foto
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Het huis van de familie Yadno

Mayfour en Jos in ‘90 met videocamera

Toen Jos Segers in de jaren 80 voor het
eerst in de Filippijnen op bezoek ging bij
de familie Yadno woonden ze in het huis
van de broer van vader Yadno. Na de
verschillende natuurrampen die het
land troffen was de familie gedwongen
om te gaan wonen in een stuk van de
varkensstal. Toos hoorde bij haar tweede bezoek in 2000 vreemde geluiden
vanachter een gordijntje komen… Het
bleken de varkens te zijn.
Jos heeft kosten noch moeite gespaard
om de familie aan een eigen onderkomen te helpen. Hij tekende een plan,
besprak het met de familie en stuurde
hen telkens een bedrag om de volgende
fase te kunnen bouwen. Bij het overlijden van Jos waren twee delen van het
huis al af; een kamer voor zoon Brandon
met vrouw en twee zonen en een kamer
voor dochter Elizabeth met man en vier
kinderen.

Ook Liz heet ons welkom

weken voordat we kwamen afgemaakt.
Bij ons bezoek werden we vol trots
rondgeleid door alle vertrekken beneden en boven. Het hout rook nog nieuw
en het beton van de muren was nog niet
droog genoeg om te schilderen.
Buiten bevond zich de wasgelegenheid.
Die werd ook alleen voor het wassen van
de gezinsleden en hun kleding gebruikt.
Een wc (een gat in de grond) was er wel,
maar deze deed al meer dan een jaar
geen dienst meer want het laten legen
van de tank was te duur voor de familie.
De jongens maakten voor het gemak
gebruik van de muur van de buren. Waar
de meisjes naartoe gingen bleef voor ons
een raadsel. Wij zorgden er telkens voor
dat we, voordat we de familie gingen
bezoeken, nog in het klooster de wc gebruikten.

Ook de tweede verdieping van het huis is
Het laatste deel, voor moeder en doch- niet te groot! Janet met haar vijf dochter Janet met vijf kinderen, werd in de

De rijstterrassen van Banaue
Toos had zichzelf beloofd tijdens
deze reis de beroemde rijstvelden in
Banaue te gaan zien. Deze rijstterrassen bestaan al honderden jaren
en worden het achtste wereldwonder
genoemd. Beide keren dat Toos en
Jos de Filippijnen bezochten (in
1990 en 2000) was het onmogelijk
deze beroemde plek te bezoeken. De
eerste keer had een aardbeving alle
wegen vernield en de tweede keer
vanwege een typhoon die er woedde.
Dus huurden we een luxe auto met
chauffeur en gids, deze gingen drie
dagen met ons op pad. We besloten

Mayfour en Janet mee te nemen.
Voor hen zijn toeristische uitstapjes
een zeldzaamheid. De rijstterrassen
liggen in de bergen, het was er koud
en nevelig. Maar toen de mist optrok zagen we de uitgestrekte rijstterrassen, het was de rit van ruim
zes uur meer dan waard.
Janet en Mayfour zijn zeer gecharmeerd van het Banaue-hotel, de
douche, het zwembad (jammer genoeg veel te koud) en ieder een eigen groot bed( een ongekende luxe).
De jongens maken gebruik van de buitenmuur, verbetering van het sanitair is echt
geen overbodige luxe.

ters slapen op matjes naast elkaar en aan
een lang touw hangen de kleren netjes
aan hangertjes. “Second-hand-shop” zegt
Janet lachend.

Mayfour bij het uitzicht in Banaue
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Het volgende doel van Promise

Mgr. Schravenlaan 13 b
5973 NH Lottum
Rabobank: 10.92.17.942
KvK H120588160

Michelle, de oudste dochter van Janet, mag na haar examen van de
Highschool met behulp van Stichting
Promise verder studeren en een beroep leren. Ons volgende doel!

Contact
C.A. in ‘t Zandt-Lenssen
Telefoon: 077-463 1929
Bestuur:
Toos in ‘t Zandt-Lenssen (Lottum)
Ivonne van de Kar (Den Bosch)
Truus Driessen (Tegelen)

Tijdens ons bezoek had ze net proefwerkweek. Ze was aan het leren voor
haar proefwerk geschiedenis. In haar
schrift lazen we dezelfde aantekeningen die leerlingen hier ook uit het
hoofd moeten leren: het ‘interbellum,
de Russische revolutie en de oorzaken
van de tweede wereldoorlog. Michelle
kan goed leren in is vooral een uitblinker in de exacte vakken.

Mama en Michelle

Nog even vakantie

Terug in het klooster in Baguio gaat
Ivonne zich verdienstelijk maken, ze geeft
de zusters computerles. Ondertussen maakt
Toos een verslag van de reiservaringen.

De laatste dagen van onze reis in de Filippijnen verbleven we in een fijn hotel in
Manilla. We maakten er twee excursies. De
eerste ging naar het eiland Corregidor,
waar de tweede wereldoorlog in Azië werd
bepaald. Ons tweede uitstapje bracht ons
naar Villa Escudero, een mooi historisch
landhuis van een rijke familie dat nu als
museum en openbare tuin was ingericht.
Bij de vijver vonden we het hiernaast afgedrukte mooie versje uit 1905. Op 24 maart
vierden we de verjaardag van Ivonne.
Twee dagen later vlogen we weer naar
huis, een hele ervaring rijker.

Michelle kan goed leren in is vooral
een uitblinker in de exacte vakken.In
het voorjaar van 2008 doet ze eindexamen Highschool. Met behulp van
Stichting Promise gaat ze verder studeren. Ze weet nu nog niet precies
welke studierichting ze zal kiezen.
Maar een ding is zeker:
ONS VOLGENDE DOEL IS DE
STUDIE VAN MICHELLE
MOGELIJK MAKEN.

Tel in je tuin de bloemen, niet de gevallen bladeren
Tel je vreugde in gelukkige uren,
nooit als je problemen hebt
Tel je nachten met sterren, niet met schaduwen
Tel je dagen met glimlachen, niet met tranen
En tel op elke verjaardag je jaren aan de hand van
je vrienden
en niet aan de hand van je jaren.
B.A.Escudero

Hoera! Mayfour is afgestudeerd
20 april, Mayfour afgestudeerd

Op de foto staan Mayfour en Mama Yadno.
De foto werd gemaakt met de nieuwe camera
en door Mayfour naar ons gemaild.

Bedankt - Thank you!
Aan het slot van deze nieuwsbrief rest ons nog een woord van dank aan allen
- die deze nieuwsbrief lezen
- die in de afgelopen jaren ons met raad en daad gesteund hebben
- die een bijdrage leverden, groot of klein, waarmee we de studie van
Mayfour konden betalen
- die reageerden na het lezen van de mooie artikelen in
Dagblad De Limburger
- en die in de toekomst ons blijven steunen.
Want…
- alle beetjes baten
- alle druppels samen vormen een geheel
- elke eurocent gaat naar de Filippijnen
- elke gift wordt besteed aan schoolgeld, schooluniformen, boeken en
- verbetering van de woonomstandigheden.
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